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SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL

Despacho Autorizatório

Processo n.º 6010.2020/0000830-3

INTERESSADO:  PREF-SECOM

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada em serviços de transmissão via mídia social em
tempo real com Autoridade do Governo Municipal.

 

D   E   S   P   A   C   H   O

 

I - À vista dos elementos con�dos no presente, nos termos do ar�go 4º da Lei Federal
13.979/20, e em especial a manifestação da Procuradoria Geral do Município, através da Coordenadoria
Geral do Consul�vo sbo doc. 027800630, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de
es�lo, a contratação direta da empresa YUYU PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob
n.º 11.533.954/0001-86, obje�vando a contratação de empresa especializada em serviço de transmissão
via mídia social em tempo real com autoridade do Governo Municipal, conforme Memorial Descri�vo sob
doc. 027673207 e requisição sob documento n.º 027672334, pelo valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).

 

II - Emita-se Nota de Empenho em favor da empresa YUYU PRODUÇÕES LTDA, inscrita
no CNPJ sob n.º 11.533.954/0001-86, no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), onerando a
dotação orçamentária n.º 11.10.04.122.3012.2.131.3.3.90.39.00.00, do presente exercício, para
cobertura da despesa. 

 

III – O controle da execução será exercido pelas servidoras LÍGIA DE SOUZA, RF n.º
771.294-4, na qualidade de fiscal e MARIA ISABEL ARAÚJO DA SILVEIRA CINTRA, RF n.º 746.627-7, na
qualidade de suplente.

 

IV - PUBLIQUE-SE, encaminhando-se, a seguir, à SGM/CAF/DCLC para adoção das
providências subsequentes, e após, à SGM/CAF/SEO.

                        

MARCUS VINICIUS SINVAL
Secretário Especial de Comunicação

PREF/SECOM

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS SINVAL, Secretário Especial de
Comunicação, em 06/04/2020, às 17:37, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º,
inciso I do Decreto 55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br,
informando o código verificador 027830085 e o código CRC 52929E1E.
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